
Osiguranje od odgovornosti 
Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja 

Društvo: GRAWE Hrvatska d.d., Republika Hrvatska  

Proizvod: Privatna odgovornost uz putno osiguranje  
Ovaj dokument sadrži osnovne informacije o ovom proizvodu. Sve predugovorne i ugovorne informacije o 
ovom proizvodu nalaze se u drugim dokumentima (informacije ugovaratelju osiguranja prije sklapanja ugovora 
o osiguranju, polica osiguranja i uvjeti osiguranja). 
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Vrsta osiguranja   
Dodatnim osiguranjem privatne odgovornosti pokrivena je Vaša obveza naknade štete trećim osobama koje 
nastanu za vrijeme Vašeg putovanja. Ugovara se kao dodatno pokriće uz putno osiguranje GRAWE TOUR ili 
GRAWE TOUR MULTI TRIP. 

Pokriće osiguranja 

 odgovornost osiguranika za štete koje za vrijeme 
putovanja nanese trećim osobama ili njihovim 
stvarima (npr. prilikom korištenja bicikla, držanja 
malih pitomih životinja, bavljenja sportom)  
Pokrivena je odgovornost za štetu zbog smrti, 
povrede tijela ili zdravlja kao i oštećenja ili 
uništenja stvari treće osobe. 
 
Svota osiguranja je 35.000 EUR. 
 
GRAWE naknađuje i sudske i izvansudske 
troškove utvrđivanja i otklanjanja obveze 
naknade štete za koju treća osoba tvrdi da 
postoji i u slučaju kada se zahtjev za naknadu 
štete pokaže neopravdanim. 

 

Što nije pokriveno osiguranjem 

x štete iz obavljanja profesionalne ili obrtne djelatnosti 
x štete iz posjeda objekta i zemljišta 
x štete iz držanja psa, konja i ostalih velikih domaćih 

životinja 
x protuzakonite i namjerne štete 
x štete iz uporabe ili držanja motornih vozila, letjelica i 

plovila 
x štete koje je pretrpio sam ugovaratelj osiguranja ili 

osiguranik odnosno članovi njihove obitelji ili 
zajedničkog kućanstva 

x štete na stvarima koje su posuđene, unajmljene ili 
uzete na čuvanje 

x štete na pokretnim stvarima pri njihovoj uporabi, 
transportu ili obradi 

x štete koje osobe koje za osiguranika obavljaju 
kućanske poslove pretrpe u obavljanju tih poslova za 
osiguranika 

 
Ostala isključenja iz osiguranja navedena su u Općim i 
Dopunskim općim uvjetima GRAWE Hrvatska d.d. za 
osiguranje od odgovornosti (AHVB 2010/EHVB 2010) u 
člancima 6. i 7. Općih uvjeta. 

Ograničenja pokrića 

 pokriće je ograničeno ugovorenom svotom 
osiguranja 

 za sve osigurane slučajeve koji nastupe tijekom 
trajanja osiguranja osiguravatelj isplaćuje najviše 
trostruki iznos svote osiguranja (agregatni limit) 
 

Zemljopisni opseg osiguranja 

 osiguravateljno pokriće vrijedi na području ugovorenom policom putnog osiguranja (na području Europe odnosno 
cijelog svijeta) 
 

Koje su moje obveze  

 platiti premiju, ako je osiguranik ujedno ugovaratelj osiguranja 

 poduzeti mjere potrebne da se spriječi nastupanje osiguranog slučaja  

 bez odlaganja prijaviti štetu osiguravatelju i po potrebi nadležnoj policijskoj postaji 

 pomoći osiguravatelju u utvrđivanju štete 

 osiguranik nije ovlašten bez prethodne suglasnosti osiguravatelja priznati pravo na naknadu štete ili se nagoditi o 
naknadi 
 

http://www.grawe.hr/
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Kada i kako platiti osiguranje 

Premija osiguranja plaća se u cijelosti prije početka osiguranja (gotovinom, debitnom ili kreditnom karticom i sl.). 
Ako je ugovor o putnom osiguranju sklopljen putem web stranice osiguravatelja, premiju osiguranja ugovaratelj 
osiguranja plaća online. 

 

Datum početka i završetka pokrića 

Osiguravateljno pokriće počinje na dan i u vrijeme koje je u polici osiguranja označeno kao početak osiguranja, ali 
ne prije početka putovanja, uz uvjet da je do tog dana plaćena premija osiguranja. Ako su datum izdavanja police 
osiguranja i početka osiguranja isti, osiguravateljno pokriće započinje u 00:00 sati sljedećeg dana. 
Osiguravateljno pokriće prestaje na dan i u vrijeme koje je u polici osiguranja označeno kao dan isteka osiguranja ili 
ranije ako je putovanje završeno prije tog vremena. 

 

Raskid ugovora  

Prestankom ugovora o putnom osiguranju prestaje i ovo dodatno osiguranje. 
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